
Projeto Apucarana 

 

 

"Com efeito, grandes coisas fez o SENHOR por nós; por isso, estamos alegres."  

(Salmo 126:3) 

 

Amados irmãos, é com grande alegria que temos o prazer de anunciar que 

ultrapassamos o valor mínimo de 80% estipulado pela missão para que pudéssemos nos 

mudar para Apucarana e iniciar o trabalho de forma presencial lá.  

Enquanto isso não acontecia, estávamos auxiliando a igreja à distância, com reuniões 

quinzenais com 3 dos irmãos que estão cuidando da igreja enquanto ela estava sem pastor 

e com as aulas da EBD para os adultos através de gravações. Somos gratos pelos recursos 

tecnológicos que temos e principalmente porque sabemos que em breve não precisaremos 

mais de uma tela para que as aulas da EBD sejam dadas, pois estaremos presencialmente 

juntos com nossos irmãos. 

Estamos realmente alegres e gratos a Deus por ver como Ele tem suprido e guiado 

nossas vidas, pois conseguimos atingir o valor mínimo em apenas 5 meses e durante essa 

época tão difícil que temos enfrentado mundialmente, que é a pandemia da Covid-19. Somos 

gratos também às igrejas e irmãos que tem abraçado e contribuído com o nosso ministério 

seja financeiramente ou em oração. 

Por causa dessa enorme bênção concedida a nós, pude pedir a demissão trabalho e já 

cumpri o aviso prévio. 

Nos dias 28 e 29 de novembro tivemos o privilégio de participar das conferências 

missionárias na igreja em Maringá, com o 

pastor Claudinei. Foi um tempo realmente 

muito abençoado. Nos sentimos acolhidos por 

aqueles irmãos. Na ida para lá passamos por 

Apucarana, que é caminho, e visitamos 

algumas casas para alugar. O irmão Leandro 

(de Apucarana) nos acompanhou e ajudou 

nesse processo. Estamos no processo para 

alugar uma daquelas casas. Pedimos o auxílio 

em oração dos irmãos por isso. 

Também somos gratos pela forma como 

Deus conduziu esses detalhes. Com todas 

essas coisas resolvidas, nossos planos são de nos mudarmos na próxima segunda, dia 14 de 
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dezembro. Já desocupamos a casa onde estávamos morando e nos mudamos para a igreja 

da qual somos membros, a Igreja da Fé em Cristo, em Curitiba. Ficaremos aqui com as nossas 

coisas até o dia da mudança para Apucarana.  

Estejam orando por nós, pela mudança, por nossa adaptação e sabedoria em como 

cuidar e liderar a igreja de Deus diante dos desafios.  

Que o nosso bondoso Deus os abençoe, fazendo-os superabundar em toda a boa 

obra. 

 

 

No amor de Cristo,  

 

Pr. Micael e Débora Almeida. 
 

 

 

 

 

Seja um apoiador do ministério em 

Apucarana. 
 

Itaú 

Agência: 3822 

Conta Poupança: 42045 5 

 

Banco do Brasil 

Agência: 3663-3 

Conta Corrente: 36.676-5 

 

Caixa 

Agência: 2155       Operação: 013 

Conta Poupança: 00007633-4 

(41) 99803-8148 (TIM) – pr. Micael (41) 99791-1056 (TIM) – Débora 

Mikaelmoura@yahoo.com.br Deboralmeida06@gmail.com 


